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antul regency produces more than 107.402 tons of coconut annually. This 
potential leads to the presence of small and medium enterprises (SMEs) B that process coconuts and change them into more ecconomically valued 

products.   Meanwhile, although Bantul produces big amount of coconuts, the SMEs 
often experience difficulties in getting them. This research aims to acknowledge the 
possibility to optimize coconuts in Bantul regency by analyzing its strength, weakness, 
opportunity, and threat (SWOT) and then formulating the suitable strategies to optimize 
the coconut production in the future.The basic method applied for this research is 
qualitative method utilizing case study approach. The location is chosen on purpose and 
informants are  selected by snowball sampling. Data is obtained from interviews, 
observations, and studies to documents and archives.  Data validation is verified using 
triangulation method and data analysis technique adopts the model of interactive 
analysis.The result of the research shows that the strengths to optimize coconut 
potential in Bantul regency are the abundant coconut production  and the numerous 
SMEs processing coconuts. The weaknesses are messed distribution, non-maximum 
processing, no cooperation among SMEs, and no integrated coconut processing center. 
The opportunity is the increasing industrial demand to coconuts and the threat is the 
increasing demand to fresh coconuts. The recomended strategies based on SWOT 
analysis are optimizing the cooperation among SMEs, limiting the trade of fresh 
coconuts, optimizing coconut processings to other products, creating coconut-based 
innovation village, empowering SMEs, and empowering coconut farmers in groups.

1,2 Ayyasi Izaz Almas dan Ita Pamularsih adalah siswa kelas IX SMP Negeri 1 Pandak, Kabupaten Bantul.
3 Haryuni, S.Pd.adalah guru pembimbing yang mendampingi Ayyasi dan Ita dalam menyusun makalah ini.

STRATEGI OPTIMALISASI POTENSI BUAH KELAPA 
DI KABUPATEN BANTUL BERBASIS ANALISIS KEKUATAN, 

KELEMAHAN, PELUANG DAN ANCAMAN (SWOT)

Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No. 3. Desember 2012



BAB I 

 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Bantul merupakan daerah 

yang terletak di wilayah paling selatan dari 

propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 

(DIY) yang langsung berbatasan dengan 

pantai selatan Jawa.  Apabila dilihat dari 

bentang alamnya wilayah Kabupaten 
Bantul terdiri dari daerah dataran yang 
terletak pada bagian tengah dan daerah 
perbukitan yang terletak pada bagian timur 
dan barat, serta kawasan pantai di sebelah 

selatan dengan curah  hujan  rata-rata 

berkisar 213,51 mm. Kondisi geografis 

Kabupaten Bantul yang seperti ini 

merupakan daerah yang cocok bagi 

pertumbuhan tanaman kelapa.

Berdasarkan  data dari Dinas Pertanian 

Kabupaten Bantul tahun  2012 sampai 

posisi bulan September 2012 diketahui 

bahwa jumlah produksi buah kelapa di 

Kabupaten Bantul mencapai 85.925,51 ku 

dari areal tanam seluas 10.563,45 Hektar. 

Sedangkan dari data 2011 produksi kelapa 

terbesar di Kabupaten Bantul disuplai 

oleh Kecamatan Pandak dan Kecamatan 

Sanden dengan rata-rata produktifitas 

kelapa Kabupaten Bantul mencapai 15,78 

kuintal/hektar yang menunjukkan angka 

produktifitas yang tinggi. Berdasarkan 

data tersebut maka dapat diketahui 

bahwa Kabupaten Bantul merupakan 

daerah produsen kelapa yang sangat 

potensial.

Buah kelapa merupakan buah yang 

sangat kaya akan manfaat. Daging 

buahnya bisa dimanfaatkan sebagai  

bahan baku untuk pembuatan minyak 

kelapa, srundeng, santan, dan kopra, serta 

merupakan  bahan baku utama dari 

geplak sebagai makanan khas Bantul. 

Selain itu air kelapa juga merupakan 

bahan baku  utama untuk pembuatan 

nata de coco maupun minuman segar 

lainnya. Sedangkan dari kulit maupun 

tempurungnya bisa diolah menjadi 

sumber kerajinan seperti keset, kerajinan 

nyamplung, kerajinan bathok serta bunga 

hias. Maka tidaklah heran apabila dengan 

potensi kelapanya tersebut Kabupaten 

Bantul mampu menumbuhkan usaha 

ekonomi lainnya berbasis pada olahan 

buah kelapa saja.

Namun demikian, kenyataan melim-

pahnya jumlah produksi kelapa di Bantul 

tidak menjamin bahwa setiap Usaha Kecil 

Menengah (UKM) di Bantul yang 

memerlukan kelapa memperoleh suplai 

bahan baku kelapa dengan lancar. Banyak 

kelapa yang lari ke luar daerah sehingga 

menyebabkan suplai kebutuhan kelapa di 

daerah sendiri justru kekurangan sehingga 

perlu mendatangkan kelapa dari daerah 

lain seperti dari Kulon Progo maupun 

Purworejo, Jawa Tengah. Selain itu 

banyaknya UKM yang berbasis pada 

olahan buah kelapa ternyata masih saling 

berdiri sendiri. UKM Geplak hanya 

memerlukan daging buahnya sehingga air 

kelapa dibuang serta tidak dimanfaatkan. 

Pada sisi yang lain UKM Nata De Coco 

hanya memerlukan air kelapanya saja 

sehingga kebingungan manakala harus 

mengolah daging buahnya. Kondisi ini 

juga yang dialami oleh UKM minyak kelapa 

maupun gula kelapa. 
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Berdasarkan latar belakang tersebut, 

peneliti tertarik untuk melihat bagaimana 

sebenarnya optimalisasi potensi kelapa di 

Kabupaten Bantul serta bagaimana upaya 

yang perlu dilakukan untuk mengatasi 

berbagai macam kendala yang dihadapi 

oleh UKM berbasis buah kelapa di 

Kabupaten Bantul tersebut. Sehingga 

penelitian mengenai strategi optimalisasi 

potensi buah kelapa di Kabupaten Bantul 

ini menjadi sangat penting untuk 

dilakukan.  

B. Rumusan Masalah

Berdasarakan latar belakang tersebut 

maka rumusan masalah yang akan 

dijawab melalui penelitian ini adalah:

1. Apa saja kekuatan, kelemahan, 

peluang, dan ancaman (SWOT) 

optimalisasi potensi buah kelapa di 

Kabupaten Bantul?

2. Bagaimana strategi optimalisasi 

potensi buah kelapa di Kabupaten 

Bantul?

C. Tujuan 

Penelitian  ini dilaksanakan  dengan 

tujuan : 

1. Mengetahui apa saja  kekuatan, 

kelemahan, peluang, dan ancaman  

potensi pengembangan  buah kelapa 

di Kabupaten Bantul.

2. Menghasilkan  rumusan  strategi  

optimalisasi potensi buah kelapa di 

Kabupaten Bantul. 

D. Manfaat Penulisan

 Manfaat yang diharapkan dari 

penelitian karya ilmiah ini adalah :

1. Bagi Dinas Pertanian dan Kehutanan 

Kabupaten Bantul, sebagai bahan 

pertimbangan untuk strategi opti-

malisasi dan pengembangan potensi 

kelapa di Kabupaten Bantul.

2. Bagi Dinas Perindustrian, Perdagangan 

dan Koperasi Kabupaten Bantul, seba-

gai masukan dan bahan pertimbangan 

dalam  rangka mengoptimalkan dan 

mengembangkan UKM berbasis 

olahan buah kelapa.  

3. Bagi petani kelapa dan pelaku UMKM, 

sebagai sarana untuk mengetahui 

potensi pasar dan potensi olahan 

produk berbasis buah kelapa.

4. Bagi peneliti lain, penelitian ini bisa 

sebagai penelitian pembanding.

BAB II

 TINJAUAN PUSTAKA

A. Kelapa

Kelapa (Cocos nucifera) adalah satu 

jenis tumbuhan dari suku aren-arenan 

atau Arecaceae dan adalah anggota 

tunggal dalam marga Cocos. Tumbuhan ini 

dimanfaatkan hampir semua bagiannya 

oleh manusia sehingga dianggap sebagai 

tumbuhan serbaguna, khususnya bagi 

masyarakat pesisir (Madia, 2005).

Indonesia adalah negara yang kaya 

akan pohon kelapa, yang tumbuh subur 

hampir di semua wilayah dari pesisir 

pantai sampai ke pedalaman. Banyak 

manfaat yang telah diambil dari pohon 
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kelapa, mulai makanan, minuman, 

sumber energi, minyak goreng, aneka 

kerajinan sampai untuk perkakas rumah 

tangga. Buahnya mulai kelapa muda 

sampai kelapa tua, daunnya mulai daun 

yang masih muda maupun tua, batangnya 

dan mancungnya, dan hampir semua 

bagian dari pohon kelapa telah mampu 

dimanfaatkan untuk memenuhi berbagai 

kebutuhan masyarakat (Masun dan 

Helmi, 2005).

B. Manfaat dan Potensi Kelapa

Pohon Kelapa mempunyai manfaat 

yang sangat banyak baik dari bagian luar  

maupun yang dalam. Berikut manfaat 

bagian-bagian dari pohon kelapa. Hampir 

semua bagian dari pohon kelapa, mulai 

dari batang, daun muda dan tua, bunga, 

buah muda dan tua sampai air kelapanya, 

dapat diambil manfaatnya oleh manusia 

(Masun dan Helmi, 2005). Berikut adalah 

beberapa produk turunan dari buah 

kelapa.

1. Biodiesel (coco diesel)

Bio diesel atau bio etanol bisa 

dibuat dari buah kelapa. Perban-

dingannya sekitar 5 sampai 10 buah 

kelapa bisa menjadi 1 liter biodiesel 

atau 2 kg kelapa menghasilkan 1 liter 

biodiesel.

2. Virgin Coconut Oil (VCO) atau minyak 

kelapa murni

VCO juga disebut juga minyak 

kelapa perawan karena proses 

pembuatannya yang murni dari kelapa, 

yang diperas dan bukan dimasak. 

3. Minyak Goreng Tradisional (Kelentik) 

Dan Kopra

Minyak goreng dari kelapa terbukti 

paling aman dan paling sehat menurut 

beberapa penelitian, bebas kolesterol 

dan logam berat. Di saat menggoreng, 

struktur kimianya tidak akan berubah 

sama sekali karena 92% jenis asam 

lemaknya sudah dalam bentuk lemak 

jenuh. Sedangkan untuk minyak sayur 

lainnya, apabila digunakan untuk 

mengoreng, maka akan menjadi kental 

karena terjadi proses polimerisasi 

(penggumpalan).

4. Tepung Kelapa

Selain menjadi produk jadi, kelapa 

bisa dijual dalam bentuk kopra 

maupun tepung kelapa. Tepung kelapa 

dihasilkan murni dari kelapa, dan 

merupakan produksi bahan baku yang 

hampir tidak menghasilkan limbah 

padat.

5. Makanan dan Minuman

Selain kelapa muda yang sudah 

terkenal dengan pemanfaataanya 

sebagai es kelapa muda, berbagai 

produk dari kelapa sudah banyak 

dibuat untuk roti, nata de coco, cuka, 

sirup, kecap, dan minuman berenergi 

dari sari buah kelapa.

6. Asap Cair (Liquid Smoke)

Distilat asap atau asap cair tem-

purung mengandung lebih dari 400 

komponen dan memiliki fungsi sebagai 

penghambat perkembangan bakteri, 
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baik dan aman aman sebagai  

pengawet alami. Asap cair dihasilkan 

dari tempurung kelapa, dan bisa 

digunakan sebagai bahan pengawet 

alami, sebagai pengganti dari bahan 

pengawet formalin yang terbukti 

berbahaya bagi kesehatan manusia. 

7. Karbon Aktif (Briket Arang) Batok 

Kelapa

Briket arang bisa dibuat dari 

tempurung kelapa, dengan proses 

pembuatan yang sangat mudah. Dan 

bisa menjadi pengganti sumber energi 

seperti minyak dan batu bara. Dan 

dinilai lebih ramah lingkungan karena 

karbon hasil pembakarannya relatif 

sedikit.

8. Tepung Batok Kelapa

Selain bisa menjadi briket arang, 

batok kelapa juga bisa menjadi tepung 

batok kelapa, yang dimanfaatkan 

untuk pembuatan obat nyamuk, dupa 

dan lain-lain.

9. Air Kelapa dengan berbagai 

kasiatnya

Air kelapa kaya gizi, dan memiliki 

banyak manfaat baik untuk kecantikan 

maupun kesehatan, diantaranya:

a) Kesehatan: Kandungan air kelapa 

bisa menyerap/menetralkan racun 

dari dalam tubuh, penyakit gatal, 

luka bakar, demam berdarah, 

cacingan pada anak dan disentri.

b) Untuk kecantikan: menghilangkan 

jerawat, mencegah kerutan di 

wajah, mencegah  uban, mening-

katkan gairah seksual dan membuat 

suara merdu, serta bahan baku 

pembuatan sabun.

10. Sabut Kelapa dan Serbuk Sabut 

Kelapa

Selain dalam bentuk sabut kelapa,  

sabut kelapa juga bisa dibuat dalam 

bentuk serbuk sabut kelapa yang 

memiliki kegunaan yang cukup 

bervariasi. Sabut kelapa telah 

terbukti bisa dimanfaatkan untuk 

berbagai produk yang dibutuhan 

untuk manusia. Selain sebagai keset 

atau tali, sekarang sudah merambah 

bahan baku  industri karpet, jok, 

dashboard kendaraan, kasur, bantal, 

dan hardboard. 

11. Tempurung Kelapa untuk Kerajinan

Kerajinan yang terbuat bisa dari 

berbagai proses pembuatan dan hasil 

produk yang berbeda-beda, mulai 

d a r i  m o d e l  p e n e m p e l a n  

(laminating), dirangkai, maupun 

kombinasi yang lain. Kelebihan dari 

temperung kelapa adalah warnanya 

yang alami dan tidak pudar, sehingga 

tidak perlu pewarnaan dalam proses 

finishing. 

C. Potensi Kelapa di Kabupaten Bantul

Sektor pertanian masih menjadi 

andalan utama pemasukan kas daerah 

Kabupaten Bantul. Dengan  luas 506,85 

kilometer persegi dan jumlah penduduk 

sebanyak 921.263 (BPS, 2011), sebagian 
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besar penduduk  mengandalkan hidup 

dari sektor pertanian. Luas areal perta-

nian mencapai 15.452 hektar lahan sawah 

dan 13.443 hektar lahan bukan sawah. 

Tahun 2011 Kabupaten Bantul  mengha-

silkan 198.004 ton padi dari 30.699 hektar 

luas panen. Sektor pertanian telah 

menjadi kontributor terbesar bagi 

kegiatan ekonomi di Bantul. Tahun 2011 

sektor pertanian menyumbang 22,04% 

dari Produk Domestik Regional Bruto 

Kabupaten Bantul menurut lapangan 

usaha atas dasar harga konstan, angka ini 

mengalami penurunan dibanding tahun 

2010 dengan nilai 23,52% (BPS, 2011). 

Selain padi, tanaman palawija juga 

mampu  tumbuh subur, tanaman seperti 

jagung, ubi kayu, ubi jalar, kedelai, dan 

kacang tanah mampu menghasilkan 

ribuan ton tiap tahun. Belum lagi sayuran, 

seperti bawang merah, bawang putih, 

cabai, kacang panjang, dan bayam. 

Tanaman kelapa yang menjadi bahan baku 

utama pembuatan geplak juga banyak 

tumbuh di daerah ini. Produksinya pada 

tahun 2011 mencapai 107.402,35 kuintal 

dan ditahun 2012 sampai posisi bulan 

September mencapai 85.925,51 kuintal 

yang dihasilkan oleh perkebunan rakyat 

(Dipertahut, 2012).  

D. Analisis SWOT

Analisis SWOT adalah metode peren-

canaan strategis yang digunakan untuk 

mengevaluasi kekuatan (strengths), 

kelemahan (weaknesses),  peluang 

(opportunities), dan ancaman (threats) 

dalam suatu proyek atau suatu spekulasi 

bisnis. Keempat faktor itulah yang 

membentuk akronim SWOT (strengths, 

weaknesses, opportunities, dan threats). 

Proses ini melibatkan penentuan tujuan 

yang spesifik dari spekulasi bisnis atau 

proyek dan mengidentifikasi faktor 

internal dan eksternal yang mendukung 

dan yang tidak dalam mencapai tujuan 

tersebut. Analisis SWOT dapat diterapkan 

dengan cara menganalisis dan memilah 

berbagai hal yang mempengaruhi 

keempat faktornya, kemudian menerap-

kannya dalam gambar matrik SWOT, 

dimana aplikasinya adalah bagaimana 

kekuatan (strengths) mampu mengambil 

keuntungan (advantage) dari peluang 

(opportunities) yang ada, bagaimana cara 

mengatasi kelemahan (weaknesses) yang 

mencegah keuntungan (advantage) dari 

peluang (opportunities) yang ada, 

selanjutnya bagaimana kekuatan 

(strengths) mampu menghadapi ancaman 

(threats) yang ada, dan terakhir adalah 

bagimana cara mengatasi kelemahan 

(weaknesses) yang mampu membuat 

ancaman (threats) menjadi nyata atau 

menciptakan sebuah ancaman baru 

(Wikipedia, 2012).

BAB III

 METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pende-

katan kualitatif. Menurut Suharna (2006) 

dalam  metode penelitian ilmu sosial, 

pendekatan kualitatif adalah penelitian 

yang digunakan untuk memahami gejala 

yang terbatas dengan fokus yang dalam 
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dan rinci serta mempersoalkan sesuatu 

yang diteliti menurut pandangan dan 

definisi partisipan. Jenis penelitian ini 

adalah deskriptif, yaitu suatu penelitian 

yang bertujuan untuk melihat gambaran 

atau deskripsi secara lebih jelas mengenai 

keadaan atau gejala tertentu.  Metode 

dasar penelitian deskriptif, yaitu pene-

litian yang memusatkan perhatian pada 

pemecahan masalah yang ada pada masa 

sekarang dan bertitik tolak dari data yang 

dikumpulkan, dianalisis dan disimpulkan 

dalam konteks-konteks teori-teori dari 

hasil penelitian terdahulu, pengem-

bangan deskripsi dalam penelitian 

kualitatif dilakukan dengan perspektif 

fenomologi. Strategi yang digunakan 

dalam penelitian ini adalah studi kasus 

(case study).

B. Obyek Penelitian

Penelitian ini mengambil studi kasus 

mengenai pemanfaatan buah kelapa di 

Kabupaten Bantul. Obyek dalam pene-

litian ini meliputi pengambilan kebijakan 

berkaitan dengan kelapa di Kabupaten 

Bantul, proses distribusi kelapa dari hulu 

hingga hilir serta pengolahan kelapa. 

Pemilihan lokasi penelitian dilakukan 

dengan sengaja (pusposive) dengan 

pertimbangan bahwa Kabupaten Bantul 

merupakan salah satu daerah penghasil 

kelapa terbesar di Yogyakarta dan 

banyaknya UKM yang berbasis pada 

bahan baku kelapa.

C. Metode Penentuan Informan

Dalam penelitian ini penentuan 

informan dilakukan dengan menggunakan  

metode snowball sampling. Menurut 

Sutopo (2006) snowball sampling   

merupakan pengambilan informan tanpa 

perencanaan dan persiapan dengan 

mengambil orang pertama yang dijumpai 

sebagai informan, selanjutnya dengan 

mengikuti petunjuk dari informan per-

tama peneliti bisa menemukan informan 

kedua yang mungkin lebih tahu banyak 

mengenai informasinya. Selanjutnya dari 

informan kedua ini peneliti bisa mena-

nyakan bilamana ada informan lain yang 

lebih memahami informasinya. Demikian 

seterusnya, peneliti berjalan tanpa ren-

cana, semakin lama semakin mendekati 

informan yang paling mengetahui infor-

masinya, sehingga ia mampu menggali 

data secara lengkap dan mendalam. 

Metode snowball sampling  adalah teknik 

pemilihan informan yang lebih dahulu 

menetapkan satu informan kunci (key 

person), kemudian pemilihan informan-

informan berikutnya tergantung pada 

informan kunci tersebut. 

Dalam penelitian ini alur penentuan 

informan adalah sebagai berikut:
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Informan yang  berperan dalam 

memberikan informasi terhadap pene-

litian ini adalah:

1. Sub Bidang Perekonomian Badan 

Perencanaan Pembangunan Daerah 

(Bappeda) Kabupaten Bantul

2. Seksi Perkebunan Dinas Pertanian 

Kabupaten Bantul

3. Dinas Perindustrian Perdagangan dan 

Koperasi Kabpaten Bantul

4. Pelaku UKM Geplak

5. Pelaku UKM Nata de coco

6. Pelaku UKM Kerajinan

7. Pedagang pengepul buah kelapa

D. Sumber  dan Teknik Pengumpulan Data

Menurut Lofland dan Lofland dalam 

Moleong (2007), sumber data utama 

dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata 

dan tindakan, selebihnya adalah data 

tambahan seperti dokumen dan lain-lain. 

Adapun jenis sumber data dalam 

penelitian ini adalah: manusia (informan), 

peristiwa (aktivitas) dan tempat (lokasi) 

serta data tertulis. 

Teknik pengumpulan data yang digu-

nakan meliputi wawancara atau diskusi, 

observasi (pengamatan), pencatatan, 

serta  kajian dokumen dan arsip. Data 

primer merupakan data yang diperoleh 

langsung dari sumber informasi seperti 

melalui wawancara dan observasi. 

Sedangkan data sekunder merupakan 

data yang diperoleh dengan mengutip 

data yang sudah ada sebelumnya, seperti 

dari hasil penelitian sebelumnya maupun 

dari data arsip.

E. Validitas Data

Validitas  data akan membuktikan 

bahwa apa yang diamati oleh peneliti 

sesuai dengan apa yang sebenarnya ada 

atau terjadi. Data yang telah berhasil 

digali, dikumpulkan, dan dicatat dalam 

kegiatan penelitian harus diusahakan 

kemantapannya dan kebenarannya. Oleh 

karena itu, setiap peneliti harus bisa 

memilih dan menentukan cara-cara yang 

tepat untuk mengembangkan validitas 

data yang diperolehnya. Dalam penelitian 

ini cara pengembangan validitas data yang 
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digunakan adalah triangulasi. Triangulasi 

merupakan teknik yang didasari pola pikir 

fenomologi yang bersifat multiperspektif 

yaitu menarik simpulan yang mantap 

tidak hanya menggunakan satu cara 

pandang. Menurut Patton dalam  Sutopo 

(2006) ada 4 macam teknik triangulasi, 

yaitu (1) Triangulasi sumber atau data, (2) 

Triangulasi peneliti, (3) triangulasi 

metodologi, dan (4) Triangulasi teoritis. 

Teknik yang digunakan dalam penelitian 

ini adalah triangulasi sumber atau data 

dan review informan kunci.

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, analisis 

data dilakukan sejak awal penelitian dan 

selama proses penelitian dilaksanakan. 

Data diperoleh, kemudian dikumpulkan 

untuk diolah secara sistematis. Dimulai 

dari wawancara, observasi, editing, 

mengklasifikasi, mereduksi, selanjutnya 

aktivitas penyajian data serta menyimpul-

kan data. Teknis analisis data dalam 

penelitian ini menggunakan model 

analisis interaktif.
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Data

Wawancara

Content 

analysis

Observasi

Informan 1

Informan 2

Informan 3

Dokumen/Arsip dan pencactatan

Aktivitas

Gambar 2. Triangulasi Data
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BAB IV

 HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kekuatan Optimalisasi Potensi Buah 

Kelapa di Kabupaten Bantul

1. Jumlah Produks i  Ke lapa  yang  

Melimpah

Bantul merupakan salah satu 

daerah penghasil kelapa terbesar di 

Yogyakarta dengan jumlah produksi 

buah kelapa mencapai 107,40235 ton 

produksi kelapa disuplai oleh 17 

kecamatan yang ada di wilayahnya.  

Jumlah produksi per kecamatan dan 

luas area tanam kelapa dapat dilihat 

pada tabel 1 berikut.

Meskipun pada tahun 2006 diper-

kirakan banyak tanaman kelapa yang 

dimanfaatkan untuk membangun 

rumah pasca gempa, namun Dinas 

Pertanian melalui seksi Perkebunan 

senantiasa melakukan peremajaan 

kembali tanaman kelapa. Berdasarkan 

data tahun 2011 tersebut pada tahun 

2011 Dinas Pertanian melakukan 

penambahan 99,5 Hektar tanaman 

kelapa. 

Hal ini senada dengan yang 

disampaikan oleh Bapak Dibyo selaku 

pelaksana program penambahan 

tanaman perkebunan berikut:

“Tahun kemarin sebagaimana 

dalam data tersebut (data luasan 

lahan) pemerintah telah melakukan 

penambahan lahan seluas 99,5 hektar. 

Dan tahun 2012 ini direncanakan akan 

menanam 21.000 bibit kelapa di lokasi-

lokasi yang telah disiapkan”

(Wawancara: 5 Juli 2012)

Berdasarkan data program tersebut 

diharapkan bahwa jumlah tanaman 

kelapa di Kabupaten Bantul akan 
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Pengumpulan Data

Penyajian Data

Reduksi Data

Penarikan Kesimpulan

Gambar 3. Analisi Data Model Interaktif
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senatiasa bertambah, atau minimal 

adanya peremajaan kembali terhadap 

tanaman kelapa yang ditebang. Artinya 

suplai untuk tanaman penghasil kelapa 

akan senantiasa aman. 

2. Banyaknya UKM yang Berbasis Olahan 

Kelapa

Berdasarkan kajian data dan 

pengamatan dapat digambarkan 

bahwa pohon produksi kelapa di 

Kabupaten Bantul dapat dipetakan 

sebagai berikut:
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Kecamatan

Luas 
Tanam 

(Ha) 

Penambahan 
Luas (Ha)

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16
17

Bantul
Sewon
Kasihan
Sedayu
Pajangan
Pandak
Srandakan
Sanden
Kretek
Bambangliipuro
Pundong
Imogiri
Jetis
Piyungan
Pleret
Dlingo
Banguntapan

 514
 397
 725
 638
 734

1163
 910

1174
 576
 712
 492

    412,5
   594,5

    597,65
270
300

   249,5
10.460,35

 1
-

60
 1
 9

24
-
-
-

 4
-

   0,5
-
-
-
-
-

 99,50

   8,130
   5,154
   8,001
   6,784
   5,658
 10,798
    8,423

   11,123
     5,753
     6,706
     4,822
     4,162
     9,426
     4,065
     1,921
     3,522
     2,949
107,402

1930
1564
2656
2401
2540
4574
3640
4710
1839
2726
1962
1651
2277
2325
  918
  721
  930

39.364

No
Produksi 

(ton)
Jumlah 
Petani

Total

Tabel 1. Jumlah Produksi Kelapa Per Kecamatan di Kab. Bantul 2011

Sumber : Analisis Data Luas Panen Kelapa Dinas Pertanian Bantul, 2011

Buah Kelapa

Buah Segar

Geplak

Minyak Kelapa

Nata de Coco

Kerajinan

Gambar 5. Pohon Produksi dari Olahan Kelapa di Kabupaten Bantul
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Sentra-sentra olahan kelapa yang 

menghasilkan produk seperti geplak, 

minyak kelapa, kerajinan, gula kelapa 

maupun nata de coco tersebar luas di 

setiap kecamatan di Kabupaten Bantul. 

Berdasarkan data dari Dinas Perindus-

trian, Perdagangan dan Kopersi tahun 

2010 dapat dirangkum dalam tabel 

berikut ini.

Peran Usaha Kecil Menengah 

(UKM) berbasis buah kelapa ternyata 

selain mampu meningkatkan nilai 

ekonomis pemanfaatan buah kelapa 

menjadi produk yang bernilai tinggi 

ternyata juga mampu berperan 

menyediakan lapangan pekerjaan bagi 

lebih dari 1.030 orang tenaga kerja 

masyarakat Bantul. Jumlah tersebut 

be lum termasuk  jumlah yang 

melakukan usaha berbasis kelapa 

secara mandiri selama kurun waktu 

2010-2012 yang tentunya meningkat. 

Keberadaan potensi kelapa selain 

mampu memberikan penghidupan 

bagi 1.030 masyarakat yang bergerak 

di bidang UKM ternyata juga mampu 

menghidupi lebih dari 39.364 petani 

kelapa di Bantul. Jika dijumlahkan 

maka artinya ada lebih dari 40.000 

warga masyarakat Bantul yang hidup 

dari buah kelapa.

B. Kelemahan Pengembangan Kelapa di 

Kabupaten Bantul

Kelemahan dalam pengelolaan potensi 

buah kelapa di Kabupaten Bantul dapat 

dipetakan sebagai berikut:

1. Distribusi Kelapa Belum Tertata 

dengan Baik

Pemerintah Kabupaten Bantul 

khususnya Dinas Pertanian selama ini 

ternyata belum pernah melakukan 

survei mengenai jalur pasar buah 

kelapa di Kabupaten Bantul. Akibatnya 

perdagangan kelapa kurang terkontrol 

oleh pemerintah setempat. Hal ini 
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Tabel 2. 
Daftar Sentra Industri Kecil Dan Menengah Berbasis Kelapa di Kabupaten Bantul Tahun 2010

Nama Sentra Tenaga KerjaNo. Alamat Unit Usaha

1

2

3
4
5
6

Minyak Kelapa

Gula Kelapa

Gula Kelapa
Geplak
Nata de Coco
Kerajinan 
Nyamplung
Total

Sutopadan, Ngestiharjo, 
Kasihan Bantul
Kabrokan, Sendangsari, 
Pajangan, Bantul
Tirtosari, Tirtosari, Kretek, Bantul
Jl. K.H. Wachid, Bantul, Bantul
Trirenggo dan Banguntapan
Santan, Pajangan

3

90

5
51
13
10

90

250

10
510
130

40

1030

Sumber:  Analisi Data dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Bantul, 2010.
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salah satunya berakibat pada pasokan 

buah kelapa yang sulit terkontrol, ada 

kalanya jumlah kelapa banyak namun 

ada kalanya jumlah kelapa sedikit. 

Selain itu distribusi pemasaran juga 

terkesan agak berantakan. Beberapa 

kelapa ada yang lari ke luar daerah 

namun pada kondisi yang lain banyak 

pelaku UKM yang mendatangkan 

kelapa dari daerah lain. Hal ini senada 

dengan yang disampaikan oleh Bapak 

Zukron salah satu pelaku UKM 

kerajinan bathok kelapa berikut:

“Untuk mencari bathok kelapa 

kadang kami harus mencari kemana-

mana yang menggunakan kelapa. 

Pernah ada teman dari Pajangan yang 

mencari kelapa untuk membuat gula 

kelapa sampai ke Sukoharjo, tenyata 

kelapa Sukoharjo tersebut awalnya 

dari Bantul”

Wawancara : 10 Juni 2012

Pengalaman serupa juga disam-

paikan oleh Bapak Maryanto,  pelaku 

UKM Nata de Coco berikut.

“Iya mas, untuk mencari air kelapa 

di Bantul saja sangat sulit sampai kami 

harus mendatangkan air kelapa dari 

Purworejo (UKM  pengolah minyak 

kelapa)”

Wawancara : 15 Juli 2012

Pemerintah dalam hal ini diwakili 

oleh Dinas Perindustrian, Perdagangan 

dan Koperasi Kabupaten Bantul 

semestinya memiliki kewajiban untuk 

memantau distribusi pasar buah 

kelapa yang ada di wilayahnya 

sehingga kejadian distribusi yang 

terkesan tidak tertata seperti ini bisa 

dikurangi. Terlebih lagi Dinas ini juga 

membawahi koperasi dan UKM yang 

sangat erat kaitannya dengan distribusi 

bahan baku produksi UKM.
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Gambar 6. 
Wawancara dengan Bapak Zukhroni, 
Pelaku UKM Kerajinan Bathok Kelapa

Gambar 7. 
Wawancara dengan Bapak Maryanto 

UKM Coco Pang
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2. Belum optimalnya pemanfaatan buah 

kelapa di Kabupaten Bantul

Apabila kita memperhatikan 

gambar pohon produksi berbasis buah 

kelapa maka sementara ini buah 

kelapa di Kabupaten Bantul masih 

sebatas diolah untuk makanan seperti 

geplak, minyak kelapa termasuk VCO, 

Nata de coco serta kerajinan. Buah 

kelapa belum diolah secara maksimal 

sebagai kopra, coco diesel, tepung 

kelapa, tepung sabut kelapa, asap cair 

dan sebagainya. Hal ini disebabkan 

karena para petani kelapa khususnya 

tidak memiliki pengetahuan yang 

cukup terkait pengolahan kelapa 

sebagai bahan utama coco diesel, 

tepung kelapa, tepung bathok, asap 

cair tersebut. 

Pemerintah dalam hal ini juga 

kurang berperan dalam rangka 

mewujudkan optimalisasi potensi 

buah kelapa.  Dinas  Pertanian 

Kabupaten masih terlalu fokus pada 

peremajaan dan perluasan lahan 

panen kelapa saja. Sementara pada 

segi pengelolaan pasca panen kurang 

diperhatikan, padahal ini memiliki 

peran utama untuk meningkatkan nilai 

ekonomis buah kelapa. Apabila harga 

sebutir buah kelapa dihargai Rp 

500,00- Rp 2.000,00 maka apabila ada 

sedikit sentuhan pengolahan saja 

maka harganya sudah bisa berkali lipat 

dari pada harga buah segarnya. Dalam 

hal ini peran pemerintah sebagai 

penentu kebijakan sangat diperlukan 

untuk mewujudkan optimalisasi 

potensi sumber daya buah kelapa di 

Kabupaten Bantul.

3. Belum adanya kerjasama yang terpadu 

di setiap sentra berbasiss kelapa 

Belum adanya kerjasama yang 

terpadu pada setiap UKM berbasis 

bahan baku kelapa sangat terlihat 

apabila berkunjung ke setiap UKM. 

UKM gep lak  utamanya  hanya  

memerlukan daging buahnya saja, 

demikian juga dengan UKM pengolah 

minyak kelapa. Sementara UKM nata 

de coco hanya memerlukan air 

kelapanya saja, demikian juga dengan 

UKM kerajinan bathok kelapa yang 

hanya memerlukan tempurung 

kelapanya saja. Pada UKM geplak dan 

minyak kelapa  yang tidak memiliki 

jaringan dengan UKM nata de coco 

maka air kelapa yang semestinya 

bermanfaat sebagai bahan baku untuk 

nata de coco karena tidak tahu maka 

hanya dibuang sia-sia. Sementara pada 

UKM kerajinan bathok kelapa yang 

hanya memerlukan tempurungnya 

saja karena tidak memiliki jaringan 

dengan UKM geplak maupun minyak 

kelapa maka mereka cenderung 

menjual daging buah kelapa segar ke 

pasar rakyat.

Sebenarnya para pelaku UKM 

sudah mencoba melakukan kerja sama 

dengan beberapa UKM terkait untuk 

kemitraan untuk saling membantu 

bahan baku. Misalnya antara pelaku 

UKM geplak dengan UKM kerajinan 

bathok atau UKM nata de coco, namun 

karena jumlahnya tersebar dan sedikit 

yang baru bisa ditemui pada akhirnya 

kerja sama yang dibangun pun kurang  

optimal sebagaimana yang diharap-

kan. Misalnya UKM nata de coco yang 
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sudah menjalin kerja sama dengan 

UKM geplak pada akhirnya tidak bisa 

memperoleh kebutuhan air kelapa 

sejumlah yang diinginkan. Hal ini 

senada dengan yang disampaikan oleh 

Bapak Maryanto berikut.

“Ya kami awal-awal dulu juga 

mencari air kelapa di UKM geplak dan 

penggilingan kelapa, tapi yaitu tadi 

jumlahnya tidak seberapa. Kalau dari 

Kulon Progo jumlah pasokannya 

banyak dan lebih sering ada. Repot 

juga kalau mau mengambil dari Bantul 

sementara jumlahnya sedikit-sedikit 

dan jauh-jauh lagi kan.....”

Wawancara : 14 Juli 2012

Selain itu dalam wawancara dengan 

pelaku UKM geplak kebanyakan 

mereka juga mendatangkan kelapa 

justru dari Kulon Progo, dengan 

pertimbangan kualitas geplak yang 

dihasilkan dinilai lebih bagus, demikian 

juga pelaku UKM nata de coco juga 

mendatangkan air kelapa justru dari 

Purworejo dengan alasan jumlah yang 

diperoleh banyak serta kualitas 

hasilnya juga lebih bagus dibandingkan 

dengan hasil dari olahan kelapa dari 

Bantul. Mengenai hal ini Bapak Dibyo 

selaku bidang perkebunan menyam-

paikan hal berikut:

“kami memang belum pernah 

melakukan penelitian atau uji kualitas 

apapun terkait dengan kelapa di 

Bantul. Kalaupun banyak dari pelaku 

UKM entah itu geplak, minyak kelapa 

maupun nata de coco mungkin itu 

karena alasan harga di sana yang jauh 

lebih murah. Kalau alasan kualitas 

s a y a  ra s a  i t u  m a s ih  s eb a ta s  

kepercayaan masyarakat pelaku UKM 

saja”

Wawancara : 15 Juli 2012

Pada kondisi seperti disampaikan di 

atas maka adanya kerja sama antar 

UKM berbasis kelapa menjadi sangat 

penting dimana Dinas Perindustrian, 

Perdagangan dan Koperasi UKM yang 

memiliki data-data sentra UKM ter-

sebut memiliki peran strategis dalam 

memulai dan memfasilitasi kerja sama 

antar UKM tersebut. Sayangnya pada 

kenyataannya memang Dinas Perta-

nian menginginkan konsep adanya 

sentra-sentra olahan kelapa sesuai 

dengan ciri khas masing-masing. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh Ibu 

Sarjiyem dari seksi Perkebunan yang 

mengatakan bahwa:

“Justru adanya sentra-sentra yang 

berbeda-beda itu pada akhirnya akan 

menciptakan keanekaragaman produk 

olahan kelapa. Daerah Pajangan 

sebagai sentra gula kelapa, Trirenggo 

sebagai sentra nata de coco, Wahid 

Hasyim sebagai sentra geplak dan 

daerah Santan dengan kerajinan 

bathoknya...”

Wawancara: 12 Juli 2012

Apa yang disampaikan oleh Ibu 

Sarjiyem memang menarik dan sesuai 

dengan konsep OVOP (One Village One 

Product) namun hal itu akan kurang 
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maksimal dan kurang bersinergi 

manakala kerja sama antar UKM 

berbasis kelapa itu tidak terjadi yang 

pada akhirnya antar UKM akan tetap 

menemui kesulitan  mencari bahan 

baku. Selain itu juga akan terjadi 

pembuangan bahan yang tidak 

terpakai oleh suatu UKM padahal itu 

sebenarnya bahan baku utama UKM 

yang lainnya. 

C. Peluang Pengembangan Kelapa di 

Kabupaten Bantul

1. Kebutuhan industri berbahan baku 

kelapa sangat besar 

Kelapa merupakan bahan baku 

primer untuk kebutuhan yang 

mendukung kehidupan manusia. 

Manusia memerlukan kelapa sebagai 

santan untuk masakan, sabun mandi, 

minyak, obat, minuman dan makanan 

serta kebutuhan lainnya. Apabila 

serius akan dikembangkan maka 

kelapa bisa diolah menjadi bahan baku 

kosmetik serta sumber energi. Saat ini 

konsep ini didukung juga dengan 

adanya pengembangan energi berba-

sis bahan nabati. Kelapa kemungkinan 

akan menjadi salah satu bahan baku 

yang akan dilirik menjadi salah satu 

sumber energi untuk coco diesel serta 

briket tempurung kelapa. Permintaan 

air kelapa sebagai bahan baku industri 

minunam isotonik juga semakin 

terbuka lebar. Sehingga alangkah 

sayangnya apabila masyarakat di 

Kabupaten Bantul menyia-nyiakan 

peluang tersebut. 

Petani kelapa sebaiknya sudah saat-

nya diberdayakan pada segi pengo-

lahan pasca panen sehingga yang akan 

mereka jual bukan lagi kelapa segar 

melainkan bahan setengah jadi atau 

bahan jadi dari hasil olahan kelapa 

tersebut. Harapannya selain terjadi 

peningkatan nilai ekonomi juga terjadi 

peningkatan pendapatan. Peningkatan 

pendapatan diharapkan menyebabkan 

naiknya kesejahteraan petani serta 

pelaku UKM berbasis kelapa.

D. Ancaman Pengembangan Kelapa di 

Kabupaten Bantul

1. Permintaan buah kelapa segar dari luar 

daerah

Berkaitan dengan semakin banyak-

nya manfaat buah kelapa yang bisa 

dikembangkan, banyak sekali permin-

taan buah kelapa dari luar daerah yang 

membutuhkan kelapa. Sehingga 

tawaran besar-besaran untuk menjual 

hasil kelapa dari Kabupaten Bantul ke 

luar daerah menjadi peluang sekaligus 
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Gambar 8. 
Wawancara dengan Ibu Sarjiyem 

Seksi Perkebunan Dinas Pertanian 
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ancaman. Ancaman dalam hal ini 

adalah karena tawaran tersebut akan  

memaksa petani untuk menjual 

kelapanya dalam bentuk segar tanpa 

proses pengolahan. Selain itu 

banyaknya permintaan dari luar akan 

menyebabkan suplai kebutuhan 

kelapa di dalam Bantul sendiri akan 

kekurangan yang pada akhirnya akan 

menyebabkan kesulitan bagi UKM-

UKM berbasis kelapa dalam mem-

peroleh bahan baku kelapa. Jangan 

sampai seperti daerah lumbung kelapa 

namun  kekurangan kelapa itu sendiri 

pada saat memerlukannya.

E. Rumusan Strategi Optimalisasi Potensi 

Buah Kelapa di Bantul

Analisis mengenai kekuatan, kele-

mahan, peluang dan ancaman optimali-

sasi potensi kelapa di Kabupaten Bantul  

tersebut dapat digambarkan pada gambar 

matriks berikut:
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Peluang (Opportunity)
1.  Kebutuhan industri 
     berbahan baku 
     kelapa meningkat

a. Optimalisasi kerja sama 
    antar UKM
b. Desa inovasi kelapa 
    terintegrasi Solusi Solusi

Solusi
Solusi

O

S W

T

Kekuatan (Strength)
1. Produksi kelapa 
    mencapai 
    107,402 ton/th
2.Banyaknya UKM 
   yang berbasis kelapa

a. Optimalisasi UKM 
    sebagai pengolah 
    kelapa sebagai bahan 
    baku industri

Ancaman (Threat)
1. Permintaan kelapa 
    segar dari luar daerah 
    Bantul yang meningkat

a. Optimalisasi 
    pengolahan kelapa
b. Penguatan kelompok 
    tani dan UKM

Kelemahan (Weakness)
1. Distribusi kelapa yang 
    belum tertata
2. Belum optimalnya 
    pemanfaatan kelapa
3. Kerja sama antar 
    UKM lemah

a. Perbaikan sistem 
    pemasaran
b. Optimalisasi pengolahan 
    kelapa

Gambar 9. Matriks SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman) 
Optimalisasi Potensi Buah Kelapa di Kabupaten Bantul

Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No. 3. Desember 2012



1. Strategi Kekuatan Menghadapi 

Peluang (S-O)

Pada kekuatan dan peluang 

optimalisasi buah kelapa terdapat 

kondisi produksi kelapa yang melim-

pah, UKM berbasis kelapa yang banyak 

serta adanya kebutuhan industri 

berbahan baku  kelapa meningkat. 

Strategi yang digunakan dalam hal ini 

adalah:

a. O p t i m a l i s a s i  U K M  S e b a ga i  

Penyedia Bahan  Baku Industri

Pemanfaatkan peluang tersebut 

disambut dengan cara memenu-

hinya melalui penyediaan olahan 

kelapa setengah jadi atau olahan 

sudah jadi kepada industri yang 

memerlukan, bukan menyediakan 

bahan baku kelapa yang masih 

segar. Hal ini akan menyebabkan 

s e m a k i n  b e rge l i at nya  U K M  

berbasis kelapa di Kabupaten 

Bantul sehingga mereka secara 

t idak langsung memperoleh 

jaringan dan jaminan pasar. Selain 

itu juga diperlukan adanya sistem 

pembatasan kelapa yang dijual 

dalam bentuk segar. Hal ini 

dilakukan untuk menghindari 

kekurangan bahan baku kelapa di 

wilayah Bantul sendiri. Kelapa yang 

telah mengalami pengolahan 

secara otomatis  mengalami 

peningkatan  nilai ekonomi yang 

akan menguntungkan pelaku UKM 

itu sendiri. 

b. Desa Inovasi Kelapa Terintegrasi

Desa inovasi kelapa terintegrasi 

merupakan konsep desa atau wila-

yah yang menjadi sentra produksi 

maupun pengolahan kelapa secara 

menyeluruh baik itu pemanfaatan 

daging buahnya, pemanfaatan 

tempurung kelapanya, pemanfa-

atan air kelapanya maupun sabut 

kelapanya. Dalam hal ini perlu 

dilakukan oleh Pemerintah Kabu-

paten Bantul melalui Dinas Perta-

nian sebagai desa yang menjadi 

contoh terkait pengelolaan kelapa 

yang menyeluruh mulai dari hulu 

sampai dengan hilir. Dusun Santan, 

Pajangan yang merupakan sentra 

pengrajin bathok kelapa merupa-

kan wilayah yang siap untuk menu-

ju ke arah tersebut. Hal ini 

sebagaimana disampaikan oleh 

Bapak Zukhroni selaku pengelola 

UKM dan tokoh muda Dusun 

Santan.

“ K a m i  b e r t e k a d   a k a n  

mengembangkan desa wisata 

Santan sebagai sentra kerajinan 

tempurung kelapa menjadi desa 

kelapa terintegrasi, mulai dari 

pengelolaan daging, air kelapa, 

sabut menjadi produk yang 

beraneka manfaat. Harapannya 

ka l a u  o r a n g  m a u  m e l i h a t  

p en g e lo la a n  ke la p a  s eca ra  

menyeluruh ya akan ke tempat 

kami...”

Wawancara : 10 Juli 2012
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2. Strategi Kekuatan Mengatasi Kele-

mahan dan Ancaman (S-W-T)

P a d a  a s p e k  ke k u a t a n  d a n  

kelemahan-ancaman terdapat kondisi 

produksi kelapa yang melimpah, 

banyaknya UKM berbasis kelapa 

namun sistem pemasaran masih 

amburadul dan pengolahan belum 

optimal. Hal ini perlu dilakukan kerja 

sama yang baik antar UKM yang perlu 

dijembatani oleh pemerintah serta 

optimalisasi pengolahan kelapa 

menjadi produk multi manfaat.

3. Strategi Kelemahan Menghadapi 

Peluang dan Ancaman (W-O-T)

Strategi yang dilakukan untuk 

menghadapi permintaan pasar indus-

tri dengan kurangnya pengolahan 

serta sistem pemasaran adalah dengan 

mengoptimalkan peran UKM sebagai 

penyuplai bahan kelapa yang telah 

diolah serta perbaikan manajemen 

pemasaran kelapa oleh pemerintah. 

Selain itu diperlukan adanya cara 

memperkuat jaringan petani dan UKM 

agar satu visi untuk meningkatkan 

kualitas pengolahan buah kelapa. Oleh 

karena itu keberadaan petani kelapa 

yang tergabung dalam kelompok-

kelompok perlu ditingkatkan.

Strategi yang berbasis pada analisis 

kekuatan, kelemahan, peluang dan 

ancaman (SWOT) terhadap potensi 

buah kelapa di Kabupaten Bantul 

tersebut dapat diambil dengan 

langkah strategis yaitu:

1. Mengoptimalkan kerja sama antar 

UKM dalam pemenuhan bahan 

baku berbasis kelapa.

2. Pembatasan penjualan kelapa 

dalam bentuk segar.

3. Pengoptimalan pengolahan buah 

kelapa menjadi berbagai macam 

produk lain dari yang sudah ada. 

4. Pembentukan desa inovasi berbasis 

kelapa yang terintegrasi sebagai 

contoh.

5. Penguatan kinerja UKM serta 

penguatan petani kelapa dalam 

bentuk kelompok-kelompok tani.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang bisa ditarik melalui 

karya tulis ini adalah:

1. Kekuatan yang dimiliki untuk optimali-

sasi potensi kelapa di Kabupaten 

Bantul adalah jumlah produksi yang 

melimpah serta banyaknya UKM yang 

berbasis kelapa. Kelemahannya ialah 

distribusi pemasaran yang amburadul, 

kurang maksimalnya pengolahan serta 

belum adanya kerjasama antar UKM, 

dan belum adanya sentra pengelolaan 

kelapa yang terpadu. Peluangnya 

adalah adanya permintaan industri 

berbahan baku kelapa yang mening-

kat, sementara ancamannya adalah 

permintaan buah segar yang terus 

meningkat.

1951

Strategi Optimalisasi Potensi Buah Kelapa 
di Kabupaten Bantul Berbasis Analisis Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Ancaman (SWOT)

Jurnal Riset Daerah Vol. XI, No. 3. Desember 2012



2. Strategi berbasis analisis SWOT yang 

bisa dilakukan untuk mengoptimalkan 

potensi buah kelapa di Kabupaten 

Bantul ialah dengan cara:

a. Mengoptimalkan kerja sama antar 

UKM dalam pemenuhan bahan 

baku berbasis kelapa.

b. Pembatasan penjualan kelapa da-

lam bentuk segar serta pengopti-

malan pengolahan buah kelapa 

menjadi berbagai macam produk 

lain dari yang sudah ada.

c. Pembentukan desa inovasi berbasis 

kelapa yang terintegrasi. 

d. Penguatan kinerja UKM serta 

penguatan petani kelapa dalam 

bentuk kelompok-kelompok tani.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan penelitian, 

maka saran yang peneliti ajukan adalah:

1. Sebaiknya Dinas Pertanian dan Dinas 

Perindustrian, Perdagangan dan 

Koperasi Kabupaten Bantul saling 

bekerja sama dalam pengelolaan 

pemasaran kelapa serta pembinaan 

UKM berbasis kelapa.

2. Sebaiknya Dinas Pertanian dan Dinas 

Pariwisata saling menjajaki untuk 

mewujudkan Desa Santan sebagai 

Desa Wisata berbasis pertanian 

pengolahan kelapa yang terpadu.

3. Perlunya kesadaran masyarakat 

khususnya petani kelapa untuk 

berhimpun dalam kelompok tani 

kelapa sehingga potensi kelapa bisa 

tergarap secara bersama-sama dengan 

maksimal.

4. Sebaiknya UKM yang berbasis kelapa 

saling bekerja sama dan saling tukar 

informasi maupun inovasi dalam 

rangka meningkatkan kualitas hasil 

usahanya.
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